Η ελπιδοφόρος πορεία της Εκκλησίας της Κύπρου
Ενθρονίστηκαν οι νέοι Μητροπολίτες Κωνσταντίας – Αμμοχώστου
και Κύκκου – Τηλλυρίας.
Με την επανασύσταση της μητροπόλεως Κωνσταντίας –
Αμμοχώστου, την σύσταση της νέας μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας
και τις ενθρονίσεις των δύο νέων μητροπολιτών ξεκίνησε η «Ιερή
προσπάθεια» για την επαναφορά της Κυπριακής Εκκλησίας στην αρχαία
διοικητική της δομή και διάρθρωση, όπως ήταν πριν από τα
καταπιεστικά μέτρα της Φραγκοκρατίας. Από τον 12ο αιώνα η Αγιωτάτη
Εκκλησία της Κύπρου στερείται ολοκληρωμένης Συνόδου, λόγω της
καταργήσεως ταύτης από τους Λατίνους κατακτητές.
Οι δύο ενθρονίσεις έγιναν με μεγάλη επισημότητα και ιδιαίτερη
λαμπρότητα, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση και το βυζαντινό
εθιμοτυπικό, παρουσία του πρόεδρου της Βουλής Δημήτρη Χριστόφια,
υπουργών, αρχηγών ή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, του πρέσβη
της Ελλάδος στην Κύπρο Δημητρίου Ράλλη, βουλευτών, αντιπροσώπων
άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, των τοπικών αρχών, εκλεκτών
προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο και πλήθος κόσμου. Η γιορταστική
ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη και αντάξια της φήμης και της ιστορίας της
Αγιωτάτης Εκκλησίας μας.
Οι δύο νέοι μητροπολίτες, τόσο ο μητροπολίτης Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου κ. Βασίλειος όσο και ο μητροπολίτης Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, έτυχαν πρωτοφανούς υποδοχής στις επαρχίες
τους και διαβεβαίωσαν τον πιστό λαό μας και το Χριστεπώνυμο πλήρωμα
των μητροπολιτικών τους περιφερειών, για αφοσιωμένη διακονία και για
ερμηνεία πάντοτε με έργα και όχι με λόγια των εντολών του Χριστού.
Διαβεβαίωσαν, επίσης ότι θα αφουγκράζονται καθημερινά τα
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα του ποιμνίου τους, ενώ για το εθνικό
μας θέμα τόνισαν με ιδιαίτερη έμφαση ότι οι εξελίξεις επιβάλλουν και
στην Εκκλησία της Κύπρου να καταθέτει και να εκφράζει τις απόψεις
και τις ανησυχίες της.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Β’, μιλώντας κατά την
ενθρόνιση των δύο Μητροπολιτών, αναφέρθηκε επισταμένα στο
σημαντικό έργο που καλούνται οι δύο Μητροπολίτες να φέρουν εις
πέρας σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα την οποία, όπως είπε
χαρακτηριστικά «έχουμε ύψιστο ηθικό χρέος να την εξαγάγουμε εκ της
οδύνης και του εθνικού της πόνου, στην εθνική αναψυχή και λύτρωση.
Όσο η πατρίδα μας βρίσκεται υπό κατοχή και ο λαός μας είναι μακριά
από τις εστίες του, δεν δικαιούμαστε να σιωπούμε και να μην εκφέρουμε
λόγο για το εθνικό μας θέμα», ανέφερε ο Mακαριώτατος.
Στις ενθρονίσεις παρέστησαν και λάμπρυναν με την παρουσία τους
οι εκπρόσωποι του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Μιχαήλ
Μητροπολίτης Αυστρίας και Γεννάδιος Μητροπολίτης Σασσίμων.
Ενθρόνιση Μητροπολίτη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου
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Το Σάββατο 12 Μαΐου 2007, έγινε η ενθρόνιση του Μητροπολίτη
της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης αποστολικής Μητροπόλεως Κωνσταντίας κ.
Βασιλείου, στην προσωρινή έδρα της μητρόπολης, στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στο Παραλίμνι.
Στην προσφώνησή του προς τον νέο μητροπολίτη, κατά την τελετή
ενθρόνισης, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, τόνισε ότι: «μεγάλη και
ιστορική είναι η σημερινή ημέρα, τόσο για την Κυπριακή Εκκλησία όσο
και για τη δική Σου εκκλησιαστική διακονία και σταδιοδρομία. Οι
ιδρυτές της Κυπριακής Εκκλησίας Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, οι
οποίοι πρώτοι εκήρυξαν το Θείο Λόγο, στα ιερά τούτα μέρη, καθώς και η
μεγάλη θεολογική μορφή του Αγίου Επιφανίου, ο οποίος ελάμπρυνε, με
τη θεολογική του μόρφωση και αγωνιστικότητα, το θρόνο της
Κωνσταντίας, συνευφραίνονται σήμερον και συναγάλλονται για τα
τελούμενα στους χώρους αυτούς, τους οποίους καθηγίασαν με την
παρουσία τους, το λόγο τους και το ζήλο τους να εκχριστιανίσουν και να
διαποιμάνουν».
«Κατά την εύσημον αυτήν, για την Κυπριακή Εκκλησία, ημέρα, δε
θα ήταν δυνατό να μη μνησθώ και να μην αναφερθώ στα δεινά της
χαλεπαίνουσας και χειμαζόμενης Πατρίδας μας και στο ύψιστο ηθικό
μας χρέος να την εξαγάγουμε εκ της οδύνης και του εθνικού της πόνου,
στην εθνική αναψυχή και λύτρωση», ανέφερε με έμφαση ο
μακαριώτατος.
«Εγκαθίστασαι
σήμερον
Μητροπολίτης
Κωνσταντίας
και
Αμμοχώστου, όχι όμως εντός της ευκλεούς και ιστορικής πόλεως, αλλά
πλησίον και έξωθεν αυτής. Οι βάρβαρες χορδές του Αττίλα μας
αποστερούν από μια τέτοια δικαιωματική και ιστορική χαρά», είπε ο
Αρχιεπίσκοπος. «Γι’ αυτό, το χρέος της Κυπριακής Εκκλησίας και
ιδιαίτερα Σου ως Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι να
αγωνιστούμε σθεναρά, ώστε να απελευθερωθεί τόσο η κατεχόμενη
Αμμόχωστος όσον και όλα τα σκλαβωμένα εδάφη μας, από την
επαίσχυντη τουρκική σκλαβιά», τόνισε.
«Είναι τούτο ένα βαρύτατο εθνικό και θρησκευτικό χρέος, το
οποίο ουδέποτε πρέπει να λησμονούμε, αλλά να το έχουμε πάντοτε
στους πρωταρχικούς μας στόχους, επιδιώξεις και οραματισμούς»,
πρόσθεσε.
Απευθυνόμενος στο Μητροπολίτη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου,
σημείωσε πως δύσκολος και ανάντης, ανηφορικός και ακανθώδης είναι ο
δρόμος που αρχίζει από σήμερα, αφού το ποίμνιο που καλείται να
ποιμάνει, δυστυχώς, δεν βρίσκεται στα όρια της μητροπολιτικής του
περιφέρειας, αλλά είναι διασκορπισμένο σε ολόκληρο το νησί.
«Γι’ αυτό», συνέχισε, ο μακαριώτατος, «καλείσαι όπως η όρνις
επισυνάγει τα νοσσία εαυτής, κατά παρόμοιο τρόπο, οφείλεις και Συ να
τα περισυλλέγεις. Και για να επιτύχεις αυτό, επιβάλλεται να
επισκέπτεσαι εύκαιρως ακαίρως όλες τις Μητροπολιτικές περιφέρειες,
για να ενθαρρύνεις, να παρηγορείς να παραμυθείς και να περικρατείς το
ποίμνιό Σου».
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β' είπε πως «με την ίδρυση νέων
Μητροπόλεων, στόχο έχουμε αφ’ ενός μεν να υπηρετήσουμε κατά τον
καλύτερον δυνατόν τρόπον το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας
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της Κύπρου, αφ’ ετέρου δε να αποφασίζουμε απρόσκοπτα για τα
εκάστοτε αναφυόμενα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία μας».
Στην αντιφώνησή του, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου
κ. Βασίλειος, αναφερόμενος προς τον ιερό κλήρο της μητροπόλεώς τους
διαβεβαίωσε ότι θα είναι «αδελφός μεταξύ αδελφών και διάκονος μεταξύ
διακόνων του Ευαγγελίου του Κυρίου», τονίζοντας ότι προσπάθειά του
θα είναι η πνευματική, η κοινωνική και η οικονομική εξύψωση του
ιερού κλήρου, ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για την
απρόσκοπτη επιτέλεση του πνευματικού ενοριακού έργου. Διαβεβαίωσε,
επίσης, ότι θα εργαστεί για τη διοικητική οργάνωση της Μητρόπολης
Κωνσταντίας - Αμμοχώστου και την προώθηση του πνευματικού της
έργου στις ενορίες και στις κοινότητες.
Αναφερόμενος στο κυπριακό πρόβλημα, ο Μητροπολίτης
Κωνσταντίας Αμμοχώστου είπε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της
πατρίδας δημιουργεί παντός είδους επιπτώσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε,
«επιβάλλουν την συνεχή επαγρύπνησιν και το ενδιαφέρον της
Εκκλησίας».
Υπενθύμισε επίσης ότι εντός των κατεχομένων ορίων της
Μητροπόλεως ευρίσκονται η ιστορική Ιερά Μονή και ο ιερός Τάφος του
Ἀποστόλου Βαρνάβα, τα οποία, «ως ευφυώς ελέχθη, αποτελούν τον
Χριστιανικόν πνεύμονα της Κύπρου. Εκεί ευρίσκεται, όμως, και ο
ελληνικός πνεύμων, η αρχαία Σαλαμίς και η αρχαιοχριστιανική
Κωνσταντία. Εκεί, εν άλλοις λόγοις, συνυπάρχουν εν αρμονία, αφ’ ενός
μεν αι ιστορικαί απαρχαί του Χριστιανισμού εις Κύπρον, αφ’ ετέρου δε η
Ελληνική ταυτότης της Κύπρου, με τας αρχαίας πόλεις της Έγκωμης και
της Σαλαμίνος, ως και της βυζαντινής Κωνσταντίας. Εκεί στενάζει υπό
κατοχήν η νύμφη πόλις της Κύπρου Αμμόχωστος, η μόνιμος έδρα της
ιεράς ημών Μητροπόλεως και καρτερεί να υποδεχθεί τούς νομίμους
κατοίκους αυτής, δια να συνεχίσει την ιστορικήν αυτής δημιουργικήν
πορείαν, την οποίαν επιθυμούν να αλλοιώσουν οι αλλόφυλοι εισβολείς.
Εκεί τόσαι και τόσαι εκκλησίαι, διατρέχουσαι τον κίνδυνον της
καταστροφής και της ερημώσεως, παραμένουν αλειτούργητοι και
αναμένουν ίνα δεχθώσι την αγιαστικήν χάριν. Η δήωσις είναι
φρικιαστική και προκαλεί θλίψιν και οργήν εις τον πεπολιτισμένον
κόσμον».
Ωστόσο, ο Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος, πρόσθεσε ότι,
«δεν προτείνομεν πολιτικήν ανάμειξιν της Εκκλησίας εις την υπό της
νομίμου Κυβερνήσεως καταβαλλομένην προσπάθειαν προς επίλυσιν του
Εθνικού ημών προβλήματος. Εν τούτοις, η ιστορική, η διαχρονική και η
συγχρονική ευθύνη και αποστολή της Εκκλησίας επιβάλλει την
παρακολούθησιν των πολιτικών εξελίξεων, την διατύπωσιν, ενίοτε, των
ανησυχιών αυτής δια την διαγραφομένην, ή μη διαγραφομένην, πορεία
του Εθνικού θέματος».
Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου Βασίλειος, είπε ότι η
Εκκλησία νομιμοποιείται να αγωνιστεί για τη διάσωση και συντήρηση
των εκκλησιαστικών μνημείων των κατεχομένων εδαφών της Κυπριακής
Δημοκρατίας, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής και
θρησκευτικής κληρονομιάς του Κυπριακού λαού. Σημείωσε, ακόμη, ότι
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η Εκκλησία «δικαιούται να προβάλλει την ανάγκην εφαρμογής των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων άνευ διακρίσεων εις ολόκληρον την
επικράτειαν της Κύπρου˙ δικαιούται να απαιτεί την επιστροφήν των
προσφύγων εις τας πατρογονικάς αυτών εστίας και εις τας περιουσίας
αυτών δικαιούται να απαιτεί την αποχώρησιν των κατοχικών
στρατευμάτων και των εποίκων και την ενοποίησιν της πατρίδος ημών
έχει, όμως, και ευαγγελικόν καθήκον να εργασθεί δια την συμφιλίωσιν
και την ειρηνικήν συνύπαρξιν όλων των νομίμων κατοίκων της Νήσου,
προς προαγωγήν της ειρήνης, του δικαίου και της ευημερίας».
Ανέφερε, επίσης, ότι θα εργασθεί με όλες τις δυνάμεις του για την
περιφρούρηση της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου, για το κοινωνικό
και φιλανθρωπικό έργο, για τον διάλογο με την κοινωνία και κυρίως με
τους νέους, για τον διάλογο μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και των
άλλων Χριστιανικών Ομολογιών, για τον διάλογο μεταξύ θρησκειών και
πολιτισμών, για την προώθηση των αξιών του Ευαγγελίου του Χριστού,
του πολιτισμού και του Έθνους. Όλα τα πιο πάνω «θα αποτελέσωσι την
βάσιν και τούς οδοδείκτας της πνευματικής και ευαγγελικής ημών
διακονίας», τόνισε καταλήγοντας ο Πανιερώτατος μητροπολίτης
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου.
Ενθρόνιση Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας
Την επόμενη μέρα, Κυριακή 13 Μαΐου 2007, πραγματοποιήθηκε,
στην Ιερά Μονή Κύκκου, η ενθρόνισης του Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου.
«Εύλογα ευφραίνεται και η πέριξ της Ιεράς Μονής περιοχή, καθώς
και η ηρωική Τηλλυρία, γιατί ύστερα από τη φιλάδελφο παραχώρηση
του Μητροπολίτου Μόρφου και τη σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου,
συγκροτούν νέα ιδιαιτέρα εκκλησιαστική περιφέρεια και δέχονται
σήμερα τον νέο τους Ποιμενάρχη», ανέφερε στην ομιλία του κατά την
τελετή ενθρόνισης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
«Για εμάς στην Κύπρο και ιδιαίτερα για σένα, σημαντικό μέρος της
Μητρόπολής σου βρίσκεται υπό κατοχή και πολλοί από τους πιστούς
σου βρίσκονται σκορπισμένοι στο ελεύθερο μέρος της πατρίδας μας,
διωγμένοι με τη βία από τις πατρογονικές τους εστίες, δεν μπορεί ο
ρόλος να περιοριστεί μόνο στα καθαρώς πνευματικά», τόνισε ο
μακαριώτατος, απευθυνόμενος στο μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρο.
«Και μόνο η σκέψη», συνέχισε, «ότι τα άνομα σχέδια των Τούρκων,
που ξεκάθαρα αποσκοπούν πρώτα στη νομιμοποίηση των τετελεσμένων
της βίας και ύστερα στην κατάκτηση ολόκληρης της Κύπρου μπορούν
κάποτε να πετύχουν, συνέχει τις καρδίες μας. ''Θα πρέπει, ως Εκκλησία,
να εγείρουμε φωνή αγωνιστική υπέρ των δικαίων του λαού μας. Δεν θα
καταφύγουμε, ασφαλώς, σε έξαλλους και αποπνέοντας ηρωική μωρία
λόγους. Όσες φορές στο παρελθόν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο,
πληρώσαμε βαρύ το τίμημα, με την εκποίηση των ιερών και των οσίων
μας. Θα αποτρέψουμε, όμως, την παράδοση σε μια παθητική
μοιρολατρία που φέρει, με μαθητική ακρίβεια, στον εθνικό όλεθρο. Θα
πρέπει να παίρνουμε κουράγιο και θάρρος από τη διαπίστωση ότι ο
Ελληνισμός δεν είχε ποτέ την εύνοια των αριθμών και όμως όχι μόνο
επιβίωσε αλλά και μεγαλούργησε. Σε όλους, πρόσφυγες και μη, να
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εμπνέεις για συνέχιση του αγώνα μέχρι τη δικαίωση», πρόσθεσε ο
Αρχιεπίσκοπος.
Αναφερόμενος στο πνευματικό και κοινωνικό έργο του νέου
μητροπολίτη, ο Κύπρου Χρυσόστομος, σημείωσε ότι «η πολύχρονη πείρα
σου ως ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κύκκου, η εμπειρία την οποία
απέκτησες τα τελευταία χρόνια ως μέλος της Ιεράς ημών Συνόδου, αλλά
και η ευρεία θεολογική και νομική μόρφωσή σου, καθώς και οι άλλες
αρετές σου, εγγυώνται την επιτυχία στην νέα σου θέση, στον νοητό
αμπελώνα του Κυρίου».
«Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Εκκλησία σε κάθε
εποχή είναι η σχέση της, καθώς και του μηνύματός της με τον εκάστοτε
πολιτισμικό περίγυρο. Το ζητούμενο, είναι και σήμερα να μην αποκοπεί
η Εκκλησία από τον σύγχρονο πολιτισμό, τον άνθρωπο αυτής της ώρας
και τα προβλήματα αυτής της στιγμής, αλλά και να μην ταυτιστεί με το
σχήμα του κόσμου αυτού», ανέφερε.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία στάθηκε πάντα μέσα στον κόσμο, δίπλα
στο πλήρωμά της. Η Εκκλησία δια των Επισκόπων της, σημείωσε,
οφείλει να είναι ανάμεσα στον λαό. Με τον τρόπο αυτό, συνέχισε,
προβάλλει ένα πρότυπο και μια στάση ζωής. «Αποστολή της Εκκλησίας
στον 21ο αιώνα είναι να απελευθερώσει τον σύγχρονο άνθρωπο από τις
πνευματικές συγχύσεις και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις των νεότερων
χρόνων και να διαφυλάξει ανοικτό τον δρόμο της επικοινωνίας του με τον
Θεό», πρόσθεσε ο μακαριώτατος.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου Τηλλυρίας Νικηφόρος, στην αντιφώνησή
του, μίλησε για τις πληγές, τις οποίες άνοιξε η πρόσφατη δεινή κρίση της
Εκκλησίας μας και οι οποίες επουλώνονται πλέον, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι «την συννεφιά του χειμώνα διαδέχθηκε η Άνοιξη. Την
Μεγάλη Παρασκευή διαδέχθηκε η Ανάσταση. Και τις μαύρες ώρες του
ανέμου και του ζόφου και του κλύδωνος της Εκκλησίας μας διαδέχθηκε
η νηνεμία, η γαλήνη, η ηρεμία, και το ουράνιο τόξο – ευλογία των
ουρανών - πάμφωτο την περικοσμεί».
«Ο ερεθισμός των πνευμάτων, πού συνετάραξε την Κυπριακή
Εκκλησία και τη συνείδηση του ευσεβούς λαού μας, κατέπαυσε»,
σημείωσε. «Ο δαιμονικός εγωισμός ενταφιάστηκε, και η αείποτε
κλονιζομένη,
αλλά
ουδέποτε
καταβαλλομένη,
Εκκλησία
μας
επανευρίσκει τον εύδιο λιμένα της, προς χαρά και αγαλλίαση του
Χριστεπωνύμου πληρώματος, αλλά και προς απογοήτευση των πολεμίων
της, οι οποίοι επιχαίροντες «εκρότησαν χείρας εκ χαιρεκακίας»,
πιστεύσαντες ότι η Εκκλησία και το κύρος της Ιεραρχίας της επλήγησαν
θανάσιμα».
«Σήμερα», ανέφερε ο Κύκκου Νικηφόρος, «υπό το ελπιδοφόρο φως
της προοπτικής της αύριον, όλοι οι Ιεράρχες με επικεφαλής τον
Προκαθήμενό μας, εν πνεύματι αδελφικής αγάπης και αμοιβαίας
συγχωρήσεως επανακαταρτίζουμε την ενότητά μας, υποσχόμενοι να μην
ξανακυλήσουμε ποτέ στο δρόμο της διχόνοιας, γιατί ο λαός μας δεν
μπορεί να αντέξει άλλους διχασμούς και αντιπαλότητες. Και η υπόσχεσή
μας αυτή ας θεωρηθεί ως η πλέον έμπρακτη συγγνώμη μας για το
σκανδαλισμό του λαού μας, πού όλοι μας προκαλέσαμε».
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Τόνισε ακόμη, ότι «επιβάλλεται σήμερα, όπως και σε κάθε εποχή,
η Εκκλησία μας ενωμένη να έχει επάρκεια και ορμή και δυναμισμό, για
να είναι σε θέση να φρουρεί, αλλά και να επαυξάνει, το θησαυρό της
πνευματικής διαθήκης, την οποία από τον Κύριο παρέλαβε» και
διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις και «με θέρμη,
αποστολική θα φέρνω αναλλοίωτο το Ευαγγελικό μήνυμα μέσα στη
σημερινή ερειπωμένη από αξίες, αρχές και ιδανικά κοινωνία, με
σύγχρονους, όμως, τρόπους μεταφοράς και μετάδοσής του, και
εμπνευσμένος από το φως της πατερικής παράδοσης θα προσαρμόζω το
ποιμαντικό μου έργο στις πιεστικές αναζητήσεις της σύγχρονης εποχής
και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα ερευνώ και θα κατανοώ τα
προβλήματα του σημερινού εγκοσμιο-κρατούμενου ανθρώπου.
Αναφερόμενος στους νέους και στα προβλήματα της σύγχρονης
κυπριακής κοινωνίας, ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας, τόνισε «οι
νέοι και τα προβλήματά τους (ναρκωτικά, Έιτζ, ανεργία, βία, έγκλημα,
ψυχαγωγία) θα είναι στις προτεραιότητές μου. Η τρίτη ηλικία, οι
πάσχοντες, οι αναξιοπαθούντες, η οικογένεια, και δη η πολύτεκνη, η
παιδεία, η ιστορία, οι θεσμοί, το δημογραφικό πρόβλημα, οι αιρέσεις, η
προστασία του περιβάλλοντος, η ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση, η κρίση
του Πολιτισμού μας, οι μετανάστες, η άρση των φυλετικών διακρίσεων,
το εθνικό μας πρόβλημα και άλλα θα αποτελούν πεδίο δράσης της
ποιμαντικής μας διακονίας».
«Σ’ όλα τα μεγάλα ζητήματα πού απασχολούν το σημερινό
άνθρωπο», πρόσθεσε, «τόσο στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική
και εθνική του διάσταση, όσο και μέσα στο διορθόδοξο, διαχριστιανικό
και διεθνές περιβάλλον θα έχουμε υπεύθυνη γνώμη και θέσεις».
Διαβεβαίωσε, ακόμη, ότι θα διαφυλάξει με όλες του τις δυνάμεις
το λόγο της αλήθειας και θα τηρήσει τις ιερές παραδόσεις και τα
εκκλησιαστικά θέσμια, «όχι, όμως, σαν ένας απλός φύλακας κάποιου
μουσειακού θησαυρού, γιατί ο θησαυρός της ορθόδοξης πίστης και
παράδοσης δεν είναι στατική αξία, αλλά θεία αξία».
«Η ορθόδοξη εκκλησία», πρόσθεσε, «δεν είναι νεκρός κανόνας
πίστεως και βίου, όπως ο Κύριος της δεν είναι παρελθόν, είναι πάντοτε
παρόν».
Καταλήγοντας, επεσήμανε πως «η Εκκλησία οφείλει να
παρακολουθεί με στοργή την επικαιρότητα και να χρησιμοποιεί τις
εκάστοτε εξάρσεις του πολιτισμού και του κοινωνικού βίου» ενώ
διαβεβαίωσε πως θα προσπαθήσει για την κοινωνικοποίηση του
Ευαγγελίου και θα διερευνά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα
προβλήματα της σημερινής κοινωνίας».

Λουκάς Α. Παναγιώτου
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